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D

u har skrevet masteroppgaven din om den tyske filosofen Walter Benjamin. Hva fikk deg til å ta tak i nettopp hans forfatterskap, og
hvorfor nettopp det temaet?
Jeg liker at filosofi kommer ned fra gjerdet og tar tak i kulturelle produkter, tidsånden og forgjengelige fenomener. Dette
preger Benjamins forfatterskap. Det er her menneskene lever, ikke på PAM blokka på Blindern. Filosofi må ned i gørra, og
tørre å bli møkkete på henda.
Det startet ved å bli fascinert av tanken hans om at den teknologiske kraften i den industrielle revolusjon undergravet en
humanistisk kulturarv på flere tusen år. Den kapitalistiske utnyttelsen av potensialet i teknologi kulminerer nødvendigvis i
teknologisk krigføring (de siste års hendelser i Irak bekrefter vel dette). Men han mente også at denne kraften kunne utnyttes
til å frigjøre det moderne mennesket, og gjenopprette en form for harmoni mellom menneske og natur.
Jeg ville se nærmere på en tenker som satte spørsmålstegn ved konsekvensen av hvordan teknologi implementeres, og
hva som skjer når teknologien bestemmer vår virkelighet.

H

va har du argumentert for og hva har du argumentert mot?
Mitt argument var i stor grad Benjamins: Ikke før teknologien frigjøres fra markedskreftene vil de sosiale og politiske problemene vi har i verden i dag kunne løses. På den annen side er det kun gjennom å utnytte potensialet i ny teknologi
at en ny verden er mulig.

H

vorfor bør andre lese oppgaven din?
For å bli klar over at ”framskrittet” vi ser i teknologien som omgir oss ikke nødvendigvis er til for å gjøre livet bedre,
men istedet øke markedsdominansen til store multinasjonale konserner. Vi tror vi trenger det nye som blir likestilt med
”suksess”. Vil jeg bli en suksess hvis jeg er online?

H

va har du tenkt å gjøre framover?
Jeg må se å få meg en jobb. Jeg ble pappa i mars og det er ikke lenger kult å være fattig. Jeg må inn på markedet. Jeg
må oppdatere min online CV. Jeg må bli en suksess.
Les oppgaven på www.duo.uio.no
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